Załącznik
do UCHWAŁY NR XXIX/584/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2009
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w treści programu mówi się o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.);
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy;
3) Województwie - rozumie się przez to Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) departamencie - rozumie się określony departament Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 2. 1. Program określa politykę władz Województwa wobec organizacji pozarządowych
i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, aspiracji, dążeń i oczekiwań mieszkańców Województwa
tworzących z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
2. Województwo współpracuje z różnymi podmiotami, w tym w szczególności
z organizacjami pozarządowymi i z reprezentacją organizacji pozarządowych - Radą Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmierzając do możliwie optymalnego
zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
CELE PROGRAMU
§ 3. Celem programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami
pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych poprzez:
1) włączenie tych podmiotów do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku
publicznego, w realizacji zadań Województwa;
2) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych a przez to poprawę jakości życia
mieszkańców Województwa.
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ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 4. 1. Województwo, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot
obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym
należących także do sfery zadań publicznych, współpracuje z tymi podmiotami a także wspiera
ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
/zasada pomocniczości/.
2. Organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań
publicznych /zasada partnerstwa/.
3. Województwo, przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru
najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej
konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach
publicznych /zasada efektywności/.
4. Województwo udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym
informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w
których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami /zasada jawności/.
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 5. Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub
pozafinansowy.
1) Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formie zlecania realizacji zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków
budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
2) Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących formach:
a) opiniowania i konsultowania projektów aktów normatywnych Sejmiku w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji,
b) zapraszania na sesje Sejmiku Województwa i posiedzenia Komisji Sejmiku
przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i organizacji zainteresowanych problematyką dotyczącą ich działalności statutowej,
c) tworzenia, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze
doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Województwa oraz organizacji pozarządowych w celu rozpatrzenia
określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź
podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,
d) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków,
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e) organizowania spotkań, konferencji i szkoleń w zakresie, będącym przedmiotem
zainteresowania organizacji pozarządowych i Województwa,
f) promowania działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem
Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
zapraszanie do udziału w targach i innych imprezach promocyjnych za granicą,
g) umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach
prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością
Samorządu Województwa dla celów prowadzenia działalności statutowej tych
organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji.
OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH
§ 6. Do zadań publicznych Województwa, realizowanych w 2009 roku przy współudziale
organizacji pozarządowych, należą:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz wyrównywanie szans, realizowane w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Opieka paliatywna”,
b) ogłoszenie konkursu z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, z
uwzględnieniem form wypoczynku z zaangażowaniem osób starszych,
c) przyznanie nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej,
d) organizowanie i współorganizowanie konferencji z zakresu polityki prorodzinnej i
wykluczenia społecznego,
e) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza
poprzez organizowanie i współpracę przy organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń i
kampanii z zakresu polityki społecznej,
f) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy
społecznej,
g) promocję działań organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne w zakresie
polityki społecznej, na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
(www.ropstorun.home.pl),
h) zorganizowanie X Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych działających na
polu pomocy i integracji społecznej;
2) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, mające na celu zwiększenie świadomości
zdrowotnej społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, oraz pokazanie
znaczenia wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia, realizowane w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Promocja zdrowia psychicznego”,
b) organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących
profilaktyki i promocji zdrowia,
c) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia,
d) promocję działań organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia,
e) tworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania organizacji pozarządowych
działających w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, powstawania nowych
organizacji i inicjatyw służących poprawie zdrowia mieszkańców regionu,
f) współpracę w realizacji regionalnych programów zdrowotnych;
3

3) zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, mające na celu przeciwdziałanie narkomanii,
alkoholizmowi i innym uzależnieniom, realizowane w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie
kujawsko-pomorskim”,
b) ogłoszenie konkursu pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawskopomorskim”;
c) ogłoszenie konkursu pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu stwarzanie warunków do
pełnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym, realizowane w szczególności
poprzez:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) organizowanie i współpracę przy organizowaniu imprez, konferencji, spotkań
podejmujących problematykę osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
działań dotyczących aktywizacji wsi oraz propagowania turystyki bez barier,
c) organizowanie spotkań, konferencji i seminariów dotyczących możliwości pozyskiwania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację
społeczną i zawodową,
d) dostosowanie strony internetowej Województwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych
i niedowidzących przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) organizowanie i współpracę przy realizacji kolejnej edycji konkursu „Województwo
Kujawsko-Pomorskie bez barier”,
f) współpracę przy opracowaniu i aktualizacji mapy organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Województwa,
g) prowadzenie konsultacji i analiz związanych z przygotowaniem Wojewódzkiego
programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu na kolejne lata;
5) zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, mające na celu rozwój
edukacji i nauki w Województwie, realizowane w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania”,
b) działania wynikające ze „Strategii Rozwoju Edukacji w Województwie KujawskoPomorskim w latach 2009-2014”;
6) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na celu
wspieranie aktywności obywatelskiej, postaw patriotycznych oraz inicjatyw wzbogacających
życie kulturalne regionu i ułatwiające dostęp do dóbr kultury i sztuki, realizowane w
szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony tradycji
i dziedzictwa narodowego,
b) realizację zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej regionu,
c) udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i artystycznej organizacjom
pozarządowym przez wojewódzkie instytucje kultury, dla których organem
założycielskim jest samorząd województwa,
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d) promowanie, nagradzanie i honorowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych,
działających na rzecz kultury,
e) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, działających w sferze ochrony
dziedzictwa i opieki nad zabytkami (w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr XXV/497/08 z dnia 8 września 2008 r.);
7) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, mające na celu promocję aktywności
ruchowej, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży, promocję Województwa w kraju
i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu, realizowane w szczególności
poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
b) ogłoszenie konkursu pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w tym
kadry młodzika”,
c) współrganizację IX Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego,
d) współorganizację IX Międzynarodowego Turnieju Miast w piłce nożnej juniorów im.
Konrada Kamińskiego,
e) przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników
reprezentujących Województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie
kwalifikowanym,
f) organizację spotkań podsumowujących z medalistami Mistrzostw Świata i Europy,
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerami i działaczami sportowymi;
8) zadania z zakresu turystyki, mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako
formy spędzania czasu wolnego oraz promocję produktów turystycznych regionu, realizowane
w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Wspieranie promocji produktów turystycznych”,
b) ogłoszenie konkursu pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa”,
c) promowanie i nagradzanie osób oraz stowarzyszeń, działających na rzecz turystyki,
d) promocję odznak turystycznych wydawanych przez stowarzyszenia,
e) realizację zadań związanych z promocją walorów turystycznych regionu,
f) prowadzenie konsultacji w celu aktualizacji strategii rozwoju turystyki;
9) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, mające
na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Województwa,
realizowane
w szczególności poprzez ogłoszenie konkursu pn. ”Podnoszenie bezpieczeństwa publicznego”;
10) zadania z zakresu aktywizacji terenów wiejskich, mające na celu wsparcie lokalnych
inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz partnerstwa typu LEADER,
realizowane w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu na najbardziej efektywne Partnerstwo Leader,
b) organizowanie i współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i innych
przedsięwzięć służących umacnianiu partnerstw typu LEADER oraz promocji podejścia
LEADER i najlepszych praktyk aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich na
obszarze Województwa;
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11) działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu wzmocnienie
potencjału organizacji pozarządowych, podnoszenie standardów ich działalności oraz
umacnianie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w społecznościach lokalnych, realizowane
w szczególności poprzez:
a) ogłoszenie konkursu pn. „Działalność wspomagająca rozwój organizacji
pozarządowych”,
b) ogłoszenie drugiej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki”,
c) bieżące konsultacje i doradztwo, umożliwiające uzyskanie informacji przez
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych,
d) doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i innych ważnych dla sektora pozarządowego
dziedzin prowadzone przez ekspertów z tych dziedzin,
e) prowadzenie tematycznej podstrony serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego
skierowanej do organizacji pozarządowych www.kujawsko-pomorskie.pl - zakładka
„organizacje pozarządowe”,
f) organizację szkoleń z zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
mające na celu upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań,
g) aktualizację bazy organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego,
h) prace nad strategią współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015,
i) prace zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami wszystkich
szczebli samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiedzialnymi
za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
TRYB ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
§ 7. 1. Województwo zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
2. Procedura zlecania zadań publicznych przebiega zgodnie z przepisami ustawy oraz
uchwały nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007
roku w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873
z późn. zm.) i uchwały nr 89/1108/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji
i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
3. Ogłaszając konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe Zarząd Województwa publikuje informację o nim w Biuletynie Informacji
Publicznej, umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim oraz poda informację do
publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym a także na stronie internetowej
(www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje-pozarządowe’).
4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołuje komisje konkursowe, których
zadaniem jest ocenianie i opiniowanie ofert złożonych na realizację zadań publicznych.
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FUNDUSZE UNIJNE
§ 8. 1. W 2009 r. Samorząd Województwa będzie uczestniczył we wdrażaniu następujących
programów związanych ze środkami unijnymi:
1) Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (RPO);
2) Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL);
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).
2. Organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami w następujących działaniach PO KL:
1) Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
a) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie,
- Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
b) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Planowane ogłoszenie konkursu – IV kwartał 2009 r.
c) Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
2) Priorytet VII – Promocja integracji społecznej;
a) Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej,
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.
b) Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Planowane ogłoszenie konkursów – II kwartał 2009 r.,
3) Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki;
a) Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Planowane ogłoszenie konkursu – II kwartał 2009 r.,
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- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Planowane ogłoszenie konkursu – III kwartał 2009 r.,
b) Działanie 8.2 Transfer wiedzy
- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Planowane ogłoszenie konkursu - III kwartał 2009 r.,
4) Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
a) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
b) Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2009 r.,
c) Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Planowane ogłoszenie konkursu – II kwartał 2009 r.,
d) Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Planowane ogłoszenie konkursu – III kwartał 2009 r.,
e) Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Planowane ogłoszenie konkursu – IV kwartał 2009 r.

3. Organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami w następujących działaniach PROW 20072013:
a) Działanie: Odnowa i rozwój wsi, w ramach Osi III Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskie,
b) Działania w ramach Osi IV LEADER:
- Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
- Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy,
- Działanie 4.3 Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania.
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4. Inne formy współpracy, mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu pozyskiwania
środków unijnych, a w szczególności:
a) bieżące konsultacje i doradztwo specjalistyczne, umożliwiające uzyskanie informacji
przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat konkursów w ramach PO KL,
b) organizacja konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych,
c) przygotowywanie i dystrybucja publikacji informacyjnych,
d) współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w
Bydgoszczy i Toruniu,
d) uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym RPO i
Podkomitecie Monitorującym PO KL,
e) prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawskopomorskie.pl.
REALIZACJA PROGRAMU
§ 9. Za koordynację działań objętych niniejszym programem odpowiedzialny jest Pełnomocnik
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
OCENA REALIZACJI PROGRAMU
§10. Zarząd Województwa do dnia 31 marca 2010 roku przedstawi Radzie Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji Programu.
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